
Fra: Marita Eikenes [mailto:marita.eikenes@fonus.no]  
Sendt: 31. august 2012 14:56 
Til: Postmottak FAD 

Emne: Høringsuttalelse endringer Gravferdsforskriften 

 
Til; Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet, kirkeavdelingen 
Fra; Fonus v/Marita Eikenes 
 
Vi viser til mottatt høringsnotat vedrørende endringsforslag i forskrift 10. januar 1997 nr. 16, med 
svarfrist 1. november d.å.  
 
Slik vi har forstått høringsnotatet av juni 2012, er det følgende punkter FAD ønsker vår uttalelse om, - 
hvor undertegnede henviser til notatets side og nummerering;  
 
S. 6; 3.3.; Bør det kunne dispenseres fra kravet om kiste ved gravlegging ? 
Samt  
S. 14; 8; Gravlegging.  
 
Til orientering har undertegnede innhentet synspunkter også fra vår kistefabrikk i Sverige.  
 
S. 6;3.3.; Bør det kunne dispenseres fra kravet om kiste ved gravlegging?  
 
Fonus stiller seg bak FADs uttalelse at det «ikke vil være forsvarlig å fjerne kravet om kiste ved 
gravlegging og ved kremasjon». Begrunnelsen fra vår side er basert på hensynet til fri ferdsel/publikum 
på gravlunder – og i nærheten av/ved andre typer seremonirom og -steder.  
 
S. 14; 8; Gravlegging.  
 
Fonus mener at den mest hensiktsmessige tolkningen av uttrykket «virkedager» i gravferdsloven er felles 
praksis og forståelse i hele landet. Svært få begravelser/bisettelser skjer lørdag – slik at begrepet 
«virkedager» bør forståes som nærmest følgende virkedagen dersom fristen utløper på en lørdag.  
 
Med vennlig hilsen 
 
Marita Eikenes 
adm.dir 

FONUS AS 
Frysjaveien 40, inng 7 
0884 Oslo 
 
Tlf:             (+47) 22703232 
Faks:         (+47) 85029247 
Mobil:        (+47) 90518413 
marita.eikenes@fonus.no 
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NB: Denne e-posten/faksen kan inneholde konfidensiell informasjon som utelukkende er ment for og kan benyttes av mottaker. Enhver tilegnelse, 
lesing eller videredistribuering til andre er strengt forbudt. Hvis denne e-posten/faksen er mottatt av andre enn den tilsiktede mottaker, vær vennlig å 
kontakte avsender og slett alle kopier. 
 
Notice: This e-mail/fax may contain confidential and privileged material for the sole use of the intendent recipient. Any review or distribution by others is 
strictly prohibited. If this e-mail/fax is received by others than the intended recipient, please contact the sender and delete all copies. 
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